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Átadták a gödöllői Arbo Park turisztikai fejlesztéseit 

A Pilisi Parkerdő egyik legizgalmasabb turisztikai központja a gödöllői erdészeti arborétum, 
azaz az Arbo Park. Az idén 120 éves erdészeti-tudományos célú növénygyűjtemény 
különlegessége, hogy a fajokat nem izoláltan találjuk meg – mint más arborétumokban –, 
hanem a velük kialakult társulásokban, természetes környezetükben. Az Arbo Park 
ökoturisztikai szolgáltatásai teljesen megújultak: látványos ismeretterjesztő játszótér épült, új 
információs táblák kerültek ki, interaktív tájékoztató rendszer épült, mindezt fitneszpark, új 
bútorgarnitúrák, pihenőhelyek, illemhely és mobil színpad egészítik ki. 

A ma délelőtti ünnepélyes átadón Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója mellett részt 
vett Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs 
Főosztályának főosztályvezetője, Vécsey László országgyűlési képviselő és Dr. Seregi János, a 
Magyar Természetjáró Szövetség elnökhelyettese. 

Az Arbo Park a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében, a 
„Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság turisztikai 
termékkínálatát” című és 4.1.1.-15-2017-00007-es kódszámú pályázat részeként újult meg. A 
projektgazda a Magyar Természetjáró Szövetség volt, a Pilisi Parkerdő Zrt. konzorciumi partnerként 
vett részt a pályázatban. A Budai-hegység, a Pilis és a Gödöllői-hegység több területet átölelő, 
nagyszabású projekt teljes költségvetése 1 078 970 645 forint volt, ebből a Pilisi Parkerdő fejlesztései 
827 584 598 Ft-tal részesültek. 

Mindebből az Arbo Park területén csaknem 90 millió forint értékben valósultak meg beruházások. 
Ezek közé tartozik egy minden igényt kielégítő erdei fitneszpark létesítése tucatnyi sporteszközzel, 
nyújtósorokkal, tológéppel, padokkal, kombinált bordásfallal, has- és hátpaddal stb. Megszületett az új 
erdei játszótér, speciálisan erre a helyre tervezett hintákkal, mászókákkal, mérleghintákkal, 
vadászlakkal, figurákkal. Ebből az összegből kialakítottak egy mobil színpadot, közel ötven pad-asztal 
garnitúrát, esőbeállót, támlás padokat, illetve a területhez tartozó illemhelyet is. Mindezek mellett 
teljesen megújult az arborétum információs rendszere is. 

A „Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság turisztikai 
termékkínálatát” című projekt keretében a konzorciumvezető Magyar Természetjáró Szövetség 
a fővárosi és agglomerációs zöldterületeken végzett erdei infrastruktúra és attrakciófejlesztést, 
ezzel is emelve az itt lakó közel három milliós lakosság aktív szabadidő eltöltésének 
minőségét, mind a négy évszakban. 
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